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2019.06.25 ලන දින  පෙ.ල. 10.00ට සීතාලක ප්රාප පේශීය සභා කමිටු ාාපේදී ෙලත්ලන ද 

ෙරිසර හා ෙහසුකම් කාරක සභා රැස්වීපම් ලාර්තාල. 

 

සහභාගි වු  

 

1. ගරු කළරක වභළ වභළඳති  -  චන්දන මුදුන්කකොටුල මෆතිතුමළ 

2. ගරු කළරක වභික   - බී. වනී කශක්ටර් පිරිවහ මෆතිතුමළ 

3. ගරු කළරක වභික   - ආර්.ඒ. උපුල් මකනෝජ් රඳසිංශ මෆතිතුමළ 

4. ගරු කළරක වභික   - සුවන්ත සසර කුමළර රඳසිංශ මෆතිතුමළ 

5. ගරු කළරක වභික   - ඩබ්.ඒ.ඩී. ගීතළමනි වහලර්ණතළ මෆතිතුමිය 

6. ගරු කළරක වභික   - ඒ. සුවන්ත මෆතිතුමළ 

7. ගරු කළරක වභික   - එම්.ඩී. වමන්ත කුමළර මෆතිතුමළ 

8. ගරු කළරක වභික   - ආර්.ඒ.ඩි. වළගරිකළ කුමළරි රඳසිංශ මෆතිතුමිය 

 

සහභාගි පනොව 

 

1. ගරු කළරක වභික   - කක්.ඒ.ඩී. එසහ. ඔල්ගළ අතුකකෝරෂ මෆතිතුමිය  

2. ගරු කළරක වභික   - ඊ.ජී.ඩී. ඉන්ද්රළ නි කවකනකශතළ මෆතිතුමිය  

3. ගරු කළරක වභික   - එච්.එවහ. සුනිල් රණසිංශ මෆතිතුමළ 

 

සහභාගි වු නිධාරින්. 

 

1. කල්කම්      -  කක්.ඒ චන්දන ඳද්මසරි මයළ .  

2. ප්රමධළන කෂමනළකරණ වශකළර   - කක්.ඩී. වන්ධ්යළ මළනී මිය  

3. ලෆඩ අධිකළරී    - ජයන්තළ ජල්කතොටකේ මිය  

4. කළර්යභළර නිධළරි -  ශිංලෆල්  -  සුමනළ ජයසරිය මිය.  

5. කළර්යභළර නිධළරි -  ඳළදුක්ක   -  ඩී.සී.කජ්. අමරසිංශ මිය.  

6. කළර්යභළර නිධළරි -  කකොවහගම  -  කර්ණුකළ ඉද්දමල්කගොඩ මිය .  

7. කළර්යභළර නිධළරී- කශකශේන  - ජී. චමරි ඳත්මතළ මිය  

8. විංලර්ධන නිධළරී   - ඩී.ජී. ඉළනි කමලිකළ මිය  

9. විංලර්ධන නිධළරී   - ආර්.පී.එන්.පී. ජිනදළව මයළ. 

10. ආදළයම් ඳරීක්ක - ශිංලෆල්  - නලීන් විමසරි මයළ  

11. කර්මළන්ත ඳරිඳළක   - එල්.ඒ.ඩී.සී. වම්ඳත් මයළ  

12. ආදළයම් ඳරිඳළක - කකොවහගම   -  එච්.ඒ.ඩී.එවහ. ප්රි යන්ත මයළ  

13. ආදළයම් ඳරිඳළක -  කශකශේන    -  චන්දිම ජයළල් රන්කනත්ති මයළ.  

14. ආදළයම් ඳරීක්ක - ඳළදුක්ක  - වී.පී.සී.ඒ.කක්. කඳකර්රළ මයළ  

15. ඳරිඳළක මශජන කවෞඛ්යද ඳරික්ක - ශිංලෆල් -  ජී.ජී.ය. දයළනන්ද මයළ. 

16. කවෞඛ්යි ඳරිඳළක - කකොවහගම   -  බී. උඳළලි මයළ.  

17. ආදළයම්/කවෞඛ්ය  ඳරිඳළක - ශිංලෆල් - එන්.ආර්. ඉඳුනිල් ප්රි.යන්ත මයළ  

18. කවෞඛ්ය් ඳරික්ක - ශිංලෆල්  -   කක්.ඒ.එල්. රළජඳක් මයළ.  

19. වහථළනළධිඳති ඳළදුක්ක ඳරිවර කඳොලීසය - එම්.ඒ.වී. මල්ලිකළරච්චි මයළ  

20. කඳොලිවහ ඳරීක්ක - ශිංලෆල්  - ආර්.එම්.සී. රත්නළයක මයළ  

21. මළර්ග විංලර්ධන අධිකළරී නිධළරි  -  කක්. ය. චන්දන මයළ 

22. ප්රළගකද්ශීය ඳරිවර නිෂධළරී   - කජ්.එම්.එවහ.පී. ජයත් මයළ  

 

ගරු වභළඳතිතුමළ විසන් ඳෆමිණ සටි සයලුම කදනළ වළදරකයන් පිළිගෆනීකමන් අනතුරුලකළරක වභළකේ ලෆඩ 

කටයුතු ආරම්භ කරන දී. 
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01. පෙර කමිටුපේ ප්ර ගතිය. 

 

1. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (02) යටකත් දෆක්කලන ලග, කනළුලත්තුඩුල, 

කනො. 200/2 හි ඳදිිංචි ඩබ්.ඩී. චන්ද්රිිංකළ වමන්මලී මශත්මිය විසන් “කළුගල් කකොරියක් ආරම්භ කිරීමට 

විරුද්ධලයි.” යන හිසන් යුතුල 2018.12.06 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය වම්බන්ධකයන් මධ්යකම 

ඳරිවර අධිකළරිය, භූ විද්යළ  ශළ ඳතල් කෆනීම් කළර්යළිංය ශළ අකනකුත් ආයතන බඳත්රන බළදී ඇති 

බෆවින් ප්රළරකද්ශීය වභළල මඟින් කම් ලනවිට කළුගල් කකොරිකය් හිමිකරු ලන නිමල් චන්ද්ර සරි මශතළ 

කලත කලෂ බඳත්කර්ය බළදී ඇති බලට ශිංලෆල් මශජන කවෞඛ්යක ඳරීක්ක විසන් කළරක වභළල 

දෆනුලත් කරන දි. 

 

2. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (03) යටකත් දෆක්කලන “නිලළව ශතක 

අඳවිත්ර  ජය මළකේ නිලව අව කළණුලට බෆශෆර කිරීම වම්බන්ධලයි.” යන හිසන් යුතුල කකොවහගම, 

වළළල, අිංක 23/1 හි ඳදිිංචි කක්.ඒ.එවහ.සී. ජයසිංශ මශතළ විසන් කයොමුකරන ද ලිපිය වශළ 

කකොවහගම මශජන කවෞඛ්යිං ඳරීක්ක ලළර්තළල ෆබී කනොමෆති බෆවින් ඉදිරි කළරක වභළල වශළ 

ලළර්තළල බළගෆනීමටත් මශජන කවෞඛ්ය  ඳරීක්ක මඟින් අදළ ඳළර්ලකරුලන් දෆනුලත් කිරීමටත් 

තීරණය කරන දි. 

 

3. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (09) යටකත් දෆක්කලන මශකන්ද, 

නෆකගනහිර, තුන්නළන, 444 හි ඳදිිංචි ප්රතකද්ලළසීන් විසන් 2019.02.22 දිනෆතිල කයොමුකරන ද 

ලිපිය වම්බන්ධකයන් 2019.04.30 දින කඳ.ල. 10.00 ට ඳලත්ලන ද වහථළනීය ඳරීක්ණ ලළර්තළල 

අනුල නිලළව දක්නට කනොෆබුණු බලත් විළ රබර් ලතුයළයක් මෆද පිහිටළ ඇති අක්කර ½ ක ඳමණ 

මතුපිටට කඳකනන කව මතු වී ඇති කළුගක් නිරීක්ණය ව අතර එම කළුග කෆඩීම වශළ අදළ 

ආයතනල නිර්කද් බළදී ඇති බෆවින් බඳත්රර බළදීම ගෆටලුලක් කනොලන බලට නිර්කද් කර ඇති 

අතර කම් වම්බන්ධකයන් විකරෝධතළ ෆබී ඇති බෆවින් නෆලත කම් වම්බන්ධකයන් 2019.06.03 දින 

කඳ.ල. 9.00 ට වහථළනීය ඳරීක්ණයක් ඳෆලෆත්ව අතර එහිදී භූ විද්යළ  ශළ ඳතල් කළර්යළිංය මඟින් 

පිපිරුම් ඳරීක්ණයක් ඳලත්ලළ නිකලවහ ලට ශළනි සදුලන්කන්ද යන්න තශවුරු කර ගෆනීමට කළරක 

වභළල තීරණය කරන දි. 

 

4. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (10) යටකත් දෆක්කලන පුවහවෆල්ළල 

ප්ළන්කේන් ලිමිටඩ් ආයතනය විසන් “වළළල ලත්ත තු ඇති කවෂ බෆශෆර කිරීම වම්බන්ධලයි. ” 

යන හිසන් යුතුල 2019.01.07 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ගරු ප්රළරකද්ශීය වභළ මන්ත්රීාළ නන්ද කුමළරසිංශ 

මෆතිතුමළ විසන් 2019.02.11 දින වභළගත කරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල කවෂ බෆශෆර 

කිරීම වශළ ප්ර9මළණලත් භූමියක් වභළල වතුල කනොමෆති බෆවින් කමම ඉල්ලීම ඉටුකෂ කනොශෆකි බල 

පුවහවෆල්ළල ප්ළන්කේන් ලිමිටඩ් ආයතනය කලත දන්ලළ යෆවීමට තීරණය කරන දි.  

 

5. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (11) යටකත් දෆක්කලන ලග, ශල්බරළල, 

කළුඅේග, කනො. 301/ඒ හි ඳදිිංචි කක්.කක්. කුමුදු ක්රි ළන්ත මශතළ විසන් “වත්ල කගොවිඳෂක් 

ඳලත්ලළකගන යම පිළිබලයි. ” යන හිසන් යුතුල 2018.11.14 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය වශළ 
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ශිංලෆල් මශජන කවෞඛ්යබ ඳරීක්ක බළදුන් ලළර්තළල අනුල ඳශත නිරීක්ණයන් අනළලරණය වී ඇති 

බෆවින් එම වත්ල කගොවිඳ ඳලත්ලළකගන යළම වම්බන්ධකයන් ගෆටළුලක් කනොමෆති බලට 

ඳෆමිණිලිකළර ලග, ශල්බරළල, කළුඅේග, කනො. 301/ඒ හි ඳදිිංචි කක්.කක්. කුමුදු ක්රිකාළන්ත මශතළ 

කලත දන්ලළ යෆවීමට තීරණය කරන දි. 

 

i. ඳරීක්ණ අලවහථළකේ ඌරන් 15 ක් ඳමණ සටියි. 

ii. අඳ ජය ගළයළමට ලලල් වකවහ කර ඇත. 

iii. කකොටු කනොකතකමන අයුරින් කඳොෂල කඩකතොලු කනොමෆති අයුරින් වකවහ කර ඇත. 

iv. අඳද්රනේයර ශළ මෂද්කරොේයි බළහිර ඳරිවරකය් බෆශෆර කිරීමක් නිරීක්ණය කනොවීය. 

v. ලෆට මළයිකම් තළලකළලික ආලරණයක් කයොදළ ඇත. 

 

6. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (14) යටකත් දෆක්කලන ආඳදළ 

කෂමනළකරණ මධ්යළවහථළනය විසන් “ඌරු කගොවිඳක් නිවළ සදුලන ඳරිවර ශළනිය වශ මශජන 

පීඩළ” යන හිසන් යුතුල 2019.02.15 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය වශළ කකොවහගම මශජන කවෞඛ්යෂ 

ඳරීක්ක බළදුන් ලළර්තළල අනුල කමම කගොවිඳ මධ්ය1ම ඳරිවර අධිකළරිකයන් ඳරීක්ළ කෂ 

අලවහථළකේදී කුකුල් අඳද්රතේයඅ ලෂක් තුෂට දමළ ලවළ, පීඩළල ඉලත් කර ඇති බලට ලිපියක් බළදී ඇති 

බලට කළරක වභළල දෆනුලත් කරන දි. 

 

7. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (01) යටකත් දෆක්කලන ශිංලෆල්, බදුලත්ත, 

කගඳල්මුල් ඳළර, 209/3 හි ඳදිිංචි ටී.ඒ. දීපිකළ ප්රිාළයදර්නී මශත්මිය විසන් “ේකරොාහපිකල් ඇක්ලළ 

(පුද්ගලික) වමළගම මඟින් ඇට මුදළශරින අඳවිත්ර. ජය වම්බන්ධල” යන හිසන් යුතුල 2019.04.16 

දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය වශළ ශිංලෆල් මශජන කවෞඛ්යර ඳරීක්ක ලළර්තළල  ෆබී කනොමෆති 

බෆවින් ඉදිරි කළරක වභළල වශළ ලළර්තළල බළගෆනීමට තීරණය කරන දි.  

 

8. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (02) යටකත් දෆක්කලන මධ්ය.ම ඳරිවර 

අධිකළරිය විසන් “ඳළරිවරික ඳෆමිණිල් කුකුළු කගොවිඳ, ශල්ගවහකදණිය ජනඳදය, දිද්කදණිය, 

ශිංලෆල්” යන හිසන් යුතුල අිංක WP/CM/PSW/WP-C/0038/2019 යටකත් 2019.04.10 දිනෆතිල 

යලන ද ලිපිකය් පිටඳත වම්බන්ධකයන් ශිංලෆල් මශජන කවෞඛ්යී ඳරීක්ක විසන් මධ්යමම ඳරිවර 

අධිකළරිකයන් එලන ද ලිපිකය් වශන් අඩුඳළඩු කම් ලනවිට වම්පරණ කර ඇති බලට කළරක වභළල 

දෆනුලත් කෂ අතර කලෂ බඳත්රවය බළගෆනීම වශළ ඉල්ලුම්කරන කව කුකුළු කගොවිඳ හිමිකරු 

ලන ජී.ඩබ්ලිේ. සී. වමන් පුහඳකුමළර මශතළ කලත දන්ලළ යෆවීමට තීරණය කරන දි. 

 

9. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (03) යටකත් දෆක්කලන කකොවහගම, කරෝයල් 

ගළඩ්න්වහ, 502 4/5 හි ඳදිිංචි එවහ.රණසිංශ මශත්මිය විසන් “රතු නිකේදනයයි/ජය බෆව යන කළණු 

ඳද්ධතිය පිළිබ ඳෆමිණිල් / 2017.01.08” යන හිසන් යුතුල 2019.04.09 දිනෆතිල කයොමුකරන ද 

ලිපියට අදළ වහථළනකය් නිලව ඉදිරිපිට ඇති කළණුල ලවළ ඇති බලට කකොවහගම මශජන කවෞඛ්ය  

ඳරීක්ක මශතළ කළරක වභළල දෆනුලත් කෂ බෆවින් කම් වම්බන්ධකයන් තළක්ණ ලළර්තළලක් 

බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 
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10. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (04) යටකත් දෆක්කලන පුලක්පිටිය, 

මිරිවහලත්ත, සීතළලක උයන ඳදිිංචි නිලෆසයන් විසන් “සීතළලක උයන පිවිසුම් මළර්ගකය් අනළරක්ෂිත 

ගවහ කඳළ ඉලත් කර ගෆනීම.” යන හිසන් යුතුල 2019.05.19 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය වශළ 

කකොවහගම තළක්ණ නිෂධළරී බළදුන් ලළර්තළල අනුල අනතුරුදළයක තත්ලකය් ඳලතින අතු කඳළ ඉලත් 

කිරීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

11. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 02 – (04) යටකත් දෆක්කලන ඳළදුක්ක, කේරග, 

බඳ/කශෝ/ කේරග ඥළනවිම කණිහඨ විද්යළාළකය් විදුශල්ඳතිතුමළ විසන් “ප්රරකද්කය් ඳලතින ගෆටලු 

කිහිඳයකට විවඳුම් බළගෆනීම වම්බන්ධලයි.” යන හිසන් යුතුල 2019.05.08 දිනෆතිල කයොමුකරන 

ද ලිපිය වම්බන්ධකයන් ඳළදුක්ක මශජන කවෞඛ්ය  ඳරීක්ක බළදුන් ලළර්තළල අනුල ඳශත ඳරිදි එම 

ගෆටළු කම් ලනවිට වමථයකට ඳත්කර ඇති බලට කළරක වභළල දෆනුලත් කරන දි. 

 

i. ඳළවට ඉතළ ආවන්න ඉඩමකට කවෂ බෆශෆර කිරීමට ඳටන්කගන ඇති නිවළ උදය කළකය් 

ඳළව පුරළ දුර්ගන්ධයක් ශෆමීම.  - ලී කුඩු ජය ලෆටී ඳල්වීම නිවළ දුර්ගන්ධයක් ඳෆතිරී ඇති අතර 

දින 14 ක් ඇතුෂත එම ලී කුඩු ඉලත් කිරීමට කටයුතු කරන බලට ඉඩම් හිමිකරු ලන වමන් 

ගමකේ යන අය ප්රගකළ කර ඇත. 

ii. එම කශේතුල නිවළ ඳළව අව ජීලත්ලන නිලෆසයන්කේ දරුලන් කිහිඳකදකනකු කම් ලනවිට කඩිංගු 

කරෝගයට කගොදුරු වී ප්රකතිකළර බමින් සටීම. - මදුරු කීටයන් වහිත වහථළන කශෝ කබෝවිය ශෆකි 

වහථළන කමම ලී කුඩු අඳද්රේයබ කතොගය තු දක්නට ෆබී කනොමෆති අතර ධූමළයන කටයුතු මඟින් 

ඳෆතිරීම ලෂක්ලළ ඇත. 

iii. පුවහඇලි ඔය ගල් ඒදණ්ඩ ඳළම අවට කවෂ ශළ අඳද්ර ේයබ කගනවිත් දෆමීම. - නිලවකින් බෆශෆර 

කරන ද වීදුරු කටු, පිඟන් කටු ආදිය වහිත කගෝනියක් ඳළම අව දමළ ඇති අතර කම්ලළ 

මළර්ගකය් ගමන් කරන මගීන් විසන් දමළ යන බෆවින් කඳොලීසකය් ඳරිවර ඒකකය දෆනුලත් කිරීම. 

 

02. ලිපි පේඛන සකා බැලීම. 

 

1. ගරු ප්රළ කද්ශීය වභළ මන්ත්රී  නිමල් යවසරි කළුඳශන මෆතිතුමළ කලත ඳළදුක්ක, අරුක්ලත්ත, 

කදල්ගශලත්ත, ඉිංගිරිය ඳළර පිහිටි Ceyacon Industries (Pvt) Ltd. ආයතනය විසන් “ඉලතන 

අඳද්රශේය, (කඳොලිතීන්, සකමන්ති බේ, කඳොෂල අතු ගළ ඉලතන ද) බෆශෆර කරලීම වම්බන්ධලයි” යන 

හිසන් යුතුල 2019.06.04 දිනෆතිල Ceyacon Industries (Pvt) Ltd. ආයතනකයහි කඳොටි ඳවුඩර් 

නිහඳළදනය කරන අතර එහි ඉලතන අඳද්ර6ේය0 බෆශෆර කිරිමට වහථළනයක් කනොමෆති නිවළ එම අඳද්රනේය  

සීතළලක ප්රළරකද්ශීය වභළලට බළකදන කව මධ්ය4ම ඳරිවර අධිකළරිය ඳලවළ ඇති බෆවින් ඒ වශළ 

අලහයක පිළියම් වකවහ කරකදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන දුල ගරු ප්රළාෆකද්ශීය වභළ මන්ත්රීය නිමල් 

යවසරි කළුඳශන මෆතිතුමළ විසන් 2019.06.10 දිනෆතිල වභළගත කරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක 

වභළල, Ceyacon Industries (Pvt) Ltd. ආයතනකයන් ඉලත් කරනු බන අඳද්රතේය පිළිබල ඳළදුක්ක 

කවෞඛ්යි ඳරිඳළක ලළර්තළලක් බළගෆනීම සුදුසු බලට කළරක වභළල තීරණය කරන දි.  
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2. ඳළදුක්ක, කකොෂඹ ඳළර, අිංක 39 හි පිහිටි එක්වත් කලෂ ේයළඳඳළරිකයන්කේ විංගමය විසන් 

“එම්.ඩී.එච්. ජයලර්ධන මළලකත් සරි පියරතන කනිහඨ විද්යළකාය ඉදිරිපිට මළර්ගය වම්බන්ධලයි.” යන 

හිසන් යුතුල ඳළදුක්ක නගරකය් ලටරවුම් මළර්ගයක් කව ඳළවිච්චි කරන එම්.ඩී.එච්. ජයලර්ධන 

මළලකත් සරි පියරතන කනිහට විද්යළටය ඉදිරිපිට මළර්ගය වතිකය් දිනල උකද් 6.00 සට වලව 3.00 

දක්ලළ ලළශන ගමන් කිරීම මළර්ග බළධක කයොදළ තශනම් කර ඇති අතර ඳළවල් ෂමුන්කේ ආරක්ළල 

කලනුකලන් ආරක්ක ලෆඩපිළිකලක් කව ඳළර ලවළ තෆබීම යශඳත් ක්රිවයළලක් වුලද, දලකවේ ඳෆය 

අටක් ලවළ තෆබීම ඉතළම අවළධළරණ බෆවින් ඳළව ඳටන් ගන්නළ උදවන 6.00 සට 8.00 දක්ලළ වශ 

ඳළවකන් දරුලන් ඉලත්ල යන මධ්යබශහන 12.00 සට ඳ.ල. 2.00 දක්ලළ කළය තුෂ ඳමණක් මළර්ගය 

ලවළ තබන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ඳසුගිය දිනල ඳෆලති 

ආරක්ක කශේතන් මත ලවළ තිබ කමම මළර්ගය කම් ලන විට වම්පර්ණකයන් විලෘත කර ඇති බල 

කලෂ විංගමය කලත දන්ලළ යෆවීම සුදුසු බලට කළරක වභළල තීරණය කරන දි. 

 

3. ශිංලෆල්, ගිරළ  ඉඹු, ගිරළ ඉඹු ප්ර ජළ ම විංවිධළනකය් වභළඳති විසන් “ඳරිවර වතිය කලනුකලන් 

ඳෆ 100 ක් කරෝඳණය කිරීම. ” යන හිසන් යුතුල 2019.06.06 දිනෆතිල ගිරළ ඉඹු ප්රැජළ ම 

විංවිධළනය විසන් ඳරිවර වතියට වමගළමීල කළුඅේග - කශටපිටිය මළර්ගය කදඳව වශ ගිරළ ඉඹු 

රතනළිංකළර මළලත කදඳව ඳෆ සයයක් කරෝඳණය කිරීමට බළකඳොකරොත්තු ලන බෆවින් ඒ වශළ 

අලහයිං ඳෆ සයය (කුඹුක්, මළර, මකශෝගනී) කනොමිකය් බළගෆනීමට අලහයෆ කටයුතු වවළකදන 

කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, ප්රළාහකද්ශීය අඩවි ලන කළර්යළය 

මඟින් අදළ ඳෆ බළගෆනීමත්, කමම ේයළ ඳෘතිය වම්බන්ධකයන් කකොේඨළභළර මන්ත්රීනතුමළ දෆනුලත් 

කිරීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  

 

4. කකොවහගම, අළුකබෝද, ඉඳුරුලතෆන්න, අිංක 359/3 හි ඳලත්ලළකගන යනු බන ෂී කමෝටර්වහ 

ආයතනය වම්බන්ධකයන් කෆවීමක් කරන ද අතර 2019.05.28 දින ඳෆලති ඳරිවර ශළ ඳශසුකම් 

කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (04) යටකත් කර්මළන්ත වම්බන්ධකයන් ඕනම වහථළනයකට විදුලිය 

බළදීමටත් විදුලි රැශෆන් ඇදීමත් සදුකෂ ශෆකි බලට විදුලිබ මණ්ඩකය් නිධළරී විසන් කරුණු 

ඳෆශෆදිලි කෂ අතර නළගරික විංලර්ධන අධිකළරිකය් නිෂධළරිකයකු එදින වශභළගී කනොවීම කශේතුකලන් 

නෆලත නළගරික විංලර්ධන අධිකළරිය කෆලළ වළකච්ඡළලක් ඳෆලෆත්වීමට ගන්නළ ද තීරණය ද, 

කකොවහගම උඳ  කළර්යළකය් ආදළයම් ඳරීක්ක මශතළ විසන් කක්. ෂි කුමළර යන අය විසන් 

ගරළජයක් ඳලත්ලළලීමට කලෂ බඳත්රම අයදුම්ඳත්රවය ඉදිරිඳත් කර ඇති අතර ඳරිවර ආරක්ණ 

බඳත්ර්කය් කකොන්කද්ස ලට යටත්ල සයලු කවේලළ කටයුතු ඳලත්ලළ ගතයුතුය යන කකොන්කද්ස 

යටකත් කවෞඛ්යත වලද්යි නිෂධළරී මශජන කවෞඛ්ය  ඳරීක්ක නිර්කද් බළදී ඇති බෆවින් ගත යුතු 

ඉදිරි පියලර වම්බන්ධකයන් කයොමුකරන ද ලිපිය ශළ කකොවහගම, අළුකබෝමුල් ඉඳුලර තෆන්න, 

359/3 හි පිහිටි ශී කමෝටර්වහ විසන් “ඉශත ේයළ,ඳළරය වම්බන්ධල ” යන හිසන් යුතුල 2019.06.03 

දිනෆතිල ඉශත කරුණ වම්බන්ධකයන් ඉතළ අවළධළරණ තීන්දුලක් ගෆනීම තරකය් ප්රළතික්කේඳ කරන 

බලද ලවර 09 ක ඳමණ කළයක සට ඳලත්ලළකගන යන කමම ේයළතඳළරය ඳලත්ලළකගන යළම වශළ 

සීතළලක ප්රළ කද්ශීය වභළල මඟින් ඉදිරිඳත් කෂ නිර්කද් සයල් නියමළකළරකයන් සදුකර තිබියදී 

කිසඳු වහථළනීය ඳරීක්ළලක් කනොකර තීන්දු තීරණ ගෆනීම මඟින් කමම ේයළාඳළරය මඟින් ජීලත්ලන 

ඳවුල් 08 ක් අවරණ ලන අතර දිනකට රු. 30,000 ක ඳමණ අළභයක් තමළට සදුලන බෆවින් 
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වළධළරණල සතළබළ කටයුතු කරන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය යන ලිපි වකළ බෆල 

කළරක වභළල, කම් වම්බන්ධකයන් 2019.07.02 දින කඳ.ල. 10.00 ට වහථළනීය ඳරීක්ණයක් 

ඳෆලෆත්වීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  

 

5. මධ්යදම ඳරිවර අධිකළරිය විසන් “අිංක 75 ඒ, ශයිකලල් ඳළර, ඳශත්ගම, ශිංලෆල් ” යන හිසන් යුතුල 

අිංක WE/CM/PSW/TR/B30/03791/2015 යටකත් 2019. 05.21 දිනෆතිල කමම  ගරළජය  

වම්බන්ධකයන් මධ්ය/ම ඳරිවර අධිකළරිය විසන් 2018.12.07 දින එලන ද ලිපියට අදළල නෆලත 

2019.03.29 දින සදුකරන ද ඳසු විඳරම් ක්කේත්ර ඳරීක්ණකය්දී කඳරදී දන්ලළ ඇති ඳරිදි කටයුතු 

කර කනොමෆති බෆවින් කමම ලිපිකය් දින සට දින 14 ක් ඇතුෂත විසරි පින්තළරු කුටීරය ඉදිකර 

ඳළරිවරික ආරක්ණ බඳත්රිය අළුත් කිරීම වශළ ඳෂළත් ඳළන ආයතනකයන් බළගත් කලෂ 

බඳත්රිකය් පිටඳතක් වමඟ මධ්යෂම ඳරිවර අධිකළරිය කලත ඉදිරිඳත් කරන කවත් නියමිත කළය 

තුෂ එම නිර්කද් ක්රිඳයළත්මක කර මධ්යයම ඳරිවර අධිකළරිය දෆනුලත් කනොකෂකශොත් නීතිමය 

ක්රිඑයළමළර්ග ගන්නළ බල දක්ලමින් කයොමුකරන ද ලිපිය කළරක වභළකේ දෆනගෆනීම වශළ ඉදිරිඳත් 

කරන දි. 

 

6. මධ්ය.ම ඳරිවර අධිකළරිය විසන් “ ඳළරිවරික ආරක්ණ බඳත්රගය, විවහකම් ගරළජය, කනො. 176/බී/4, 

ගකන්කගොඩ කඳකදව, අරුක්ලත්ත, ඳළදුක්ක. ” යන හිසන් යුතුල අිංක WE/CM/PSW/TR/B30/ 

01138/2010 යටකත් 2019. 05.21 දිනෆතිල කමම  කර්මළන්තය  වම්බන්ධකයන් මධ්යTම ඳරිවර 

අධිකළරිය විසන් 2018.05.26 දින එලන ද ලිපියට අදළල මධ්යමම ඳරිවර අධිකළරිකය් නිධළරීන් 

විසන් 2019.02.15 දින සදුකරන ද ක්කේත්රි ඳරීක්ණකය්දී අනළලරණය ව කරුණු දක්ලමින් ඳශත 

වශන් කකොන්කද්ස ඉටුකර කමම ලිපිකය් දින සට දින 30 ක් ඇතුෂත මධ්ය ම ඳරිවර අධිකළරිය 

දෆනුලත් කරන කවත් නියමිත කළය තුෂ එම නිර්කද් ක්රි0යළත්මක කර මධ්යයම ඳරිවර අධිකළරිය 

දෆනුලත් කනොකෂකශොත් නීතිමය ක්රි යළමළර්ග ගන්නළ බල දක්ලමින් කයොමුකරන ද ලිපිය කළරක 

වභළකේ දෆනගෆනීම වශළ ඉදිරිඳත් කරන දි. 

 

i. විසරි පින්තළරු කිරීම වශළ ද කළරක ලළයු අලකෝණ ඳද්ධතියක් වහිත විසරි පින්තළරු 

කුටීරයක් ඉදි කිරීම.  

ii. ගරළජය අව පිහිටළ ඇති නිලළව ආලරණය ලන ඳරිදි ප්රදමළණලත් උවකට ආලරණයක් කයදීම. 

 

7. ශිංලෆල්, කවෞඛ්යන වලද්ය  නිෂධළරී කළර්යළය විසන් “වළයනික කටයුතු වශළ වශළය කටයුතු 

ඉටුකරන ඩබ්.පී.එවහ. අයිරළිංගනී මශත්මියකේ කවේලය දින 02 කින් දීර්ඝ කර ගෆනීම ” යන හිසන් 

යුතුල 2019.06.10 දිනෆතිල කුඩළ කන්ද ඳ.කවෞ.කවේ. නිධළරිණිය ප්රයසත නිලළඩු බළකගන ඇති නිවළ 

එම ප්ර කද්ල ෂදරු ෂමළ බර කිරීකම් කටයුතු සදුකරගෆනීකම්දී තුන්නළන වළයනකය් වශළයක කටයුතු 

ඉටුකරන ඩබ්.පී.ඒ. අයිරළිංගනී මියකේ කවේලය තලත් දින කදකක් බළගන්නළ බෆවින් ඇයකේ දීමනළල 

තල දින කදකකින් දීර්ඝ කර කදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, 

කුඩළකන්ද ඳවුල් කවෞඛ්කය කවේලළ නිධළරිණියකේ ප්රිසත නිලළඩු අලවන් ලනකතක් ඩබ්.පී.ඒ. 

අයිරළිංගනී මියකේ කවේලය වතියට දින කදකක් බළගෆනීම සුදුසු බලට කළරක වභළල තීරණය කරන 

දි. 
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8. ගරු ප්රළ කද්ශීය වභළ මන්ත්රිබ නන්ද කුමළරසිංශ මෆතිතුමළ විසන් “434 අකරවිට ේරළඅම නිධළරී ලවකම් 

ලියළඳදිිංචි කර ඇති ප්රිභළත් තග නෆමති අයකේ කලෂ බඳත්ර්ය ශළ වම්බන්ධල” යන හිසන් යුතුල 

2019.06.23 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය ශළ 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 

01– (05) යටකත් දෆක්කලන කකොවහගම, අකරවිට, අිංක 155/2 හි ඳදිිංචි ආර්. එච්. අල්කම්දළ මශතළ 

විසන් “තග මශත්මළකේ මිරිවහ කමෝ නිවළ මළ ශට සදුවී ඇති ඳරිවර ශළනිය වම්බන්ධලයි ” යන 

හිසන් යුතුල 2019.02.14 දිනෆතිල කයොමුකරන ද ලිපිය වශළ කකොවහගම මශජන කවෞඛ්යය ඳරීක්ක 

බළදුන් ලළර්තළල අනුල ඳෆමිණිලිකරු ඳමණක් කම් වශළ විකරෝධය දක්ලන බෆවින් 2019.07.02 දින 

කඳ.ල. 10.00 ට වහථළනීය ඳරීක්ළලක් ඳෆලෆත්වීමට තීරණය කරන දි. 

 

9. කකොවහගම, ඳශු වලද්ය0 කළර්යළකය් ඳශ වලද්යඳ නිධළරී විසන් “අයළකල් යන ගලයින් වම්බන්ධල” 

යන හිසන් යුතුල 2019.01.28 දිනෆතිල සීතළලක ප්රළ කද්ශීය වභළල විසන් අිංක සීප්රළාළ.ව./1/5 ඳරි.ක.ති. 

2019 යටකත් 2019.01.21 දින යලන ද ලිපියට අදළල ප්රවකද්කය් සටින ගලයින් ඇල්ලීම වශළ 

නිර්වින්දනය කෂ යුතු අතර එකවේ නිර්වින්දනය කර අල්නු බන ගලයින් ප්රටලළශනය කරන වහථළනය 

ද නිර්වින්දනය කිරීමට ජළතික වත්කලෝද්යළදනකය් සටින ඳශු වලද්ය  නිෂධළරීන් කශෝ කප්රළකදණිය ඳශු 

වලද්ය් පීඨකය් ඳශු වලද්ය් නිෂධළරීන් වම්බන්ධ කරගත ශෆකි නම් කකොවහගම ඳශු වලද්ය  

කළර්යළකයන් වතුන් ප්ර්ලළශනයට අලහයම කටයුතු වවළ දිය ශෆකි බල දක්ලමින් කයොමුකරන ද 

ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කකොවහගම ඳශු වලද්ය  කළර්යළකයන් වතුන් ඇල්ලීමට ශළ 

නිර්වින්දනය කිරීමට යන වියදම් ඇවහතකම්න්තුල ශළ ප්රධලළශනය කිරීමට අදළ බඳත්රමය බළකගන 

මුදල් ශළ ප්රකතිඳත්ති වෆකසීකම් කළරක වභළල කලත කයොමුකිරීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

10. කකොවහගම, ඳශ කකොවහගම, කනො. 335 හි ඳදිිංචි ඩබ්. සුනිල් ද අල්විවහ මශතළ විසන් 2019.05.29 

දිනෆතිල ඔහුකේ ගලයන් නිදෆල්කල් සටිමින් මිනිසුන්කේ කගොවිතෆන් ශළනි කරමින් සටින අතර එම 

ගලයන්කගන් කිරි එෂකදනුන් කදකදකනක් අල්ළ ගෆනීමට අඳශසු නිවළ එම ගලයන් සීතළලක 

ප්රළාහකද්ශීය වභළකලන් ඳශු වලද්ය තුමළකේ උඳකදවහ අනුල අල්ළ මග 251 ඊ, මග, ඳළදුක්ක 

ඳදිිංචි අයි. චින්තක ශර් කුමළර යන අයට රැකබළ ගෆනීමට කදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද 

ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කකොවහගම ඳශු වලද්යබ කළර්යළය වමඟ වළකච්ඡළ කර ගලයින් 

ඇල්ලීමට කයොදළ ගන්නළ දිනය අයි. චින්තක ශර් කුමළර මශතළ කලත දන්ලළ යෆවීම සුදුසු බලට 

තීරණය කරන දි.  

 

11. කකොෂඹ 01, ජනළධිඳති කල්කම් කළර්යළය, ගරු ජනළධිඳතිතුමළ කලත ශිංලෆල්, තුන්නළන, 

මශකන්ද, කනො. 158 හි ඳදිිංචි එච්.එල්. ජගත් ධර්මකීර්ති මශතළ විසන් “කළුගල් කෆඩීම වම්බන්ධලයි 

!” යන හිසන් යුතුල ශිංලෆල් ප්රළජකද්ශීය කල්කම් කළර්යළයට අයත් තුන්නළන 444 නෆකගනහිර ේරළඅම 

කවේලළ ලවකම් ශිංලෆල් ලත්කත් පිහිටළ ඇති විළ කළුග නෆලත ලරක් කෆඩීමට සදළනමක් ඳලතින 

බෆවින් කම් පිළිබ කවොයළ බළ ගම ආරක්ළ කරකදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන දුල ජනළධිඳති 

කල්කම් කළර්යළය විසන් සීතළලක ප්රළකද්ශීය වභළල කලත කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක 

වභළල, ඳරිවර ශළ ඳශසුකම් කළරක වභළකේදී කම් වම්බන්ධකයන් වළකච්ඡළ කර අලහය ක්රිභයළමළර්ග 
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ගෆනීම වශළ කටයුතු කයොදළ ඇති බල ජනළධිඳති කල්කම් කළර්යළය කලත දන්ලළ යෆවීමට තීරණය 

කරන දි.  

 

12. කකොෂඹ 01, ජනළධිඳති කල්කම් කළර්යළය, ගරු ජනළධිඳතිතුමළ කලත කකොවහගම, ඳශෂ කකොවහගම, 

අිංක 68/ඒ හි ඳදිිංචි කද්බන්දු අකබ්රත්න රළජකරුණළ මශතළ විසන් “අවිවහවළකේල් මෆතිලරණ 

කකොේඨළකය් වළළල අත්කම් නිලළව විංකීර්ණකය් ඳළම අව සට බළලිකළ විද්යළර මළර්ගකය් කබෝධි 

මළලත අලවළනය දක්ලළ මීටර් 400 ක ප්රවමළණය කකොන්ක්රීා්ේ කර ගෆනීමට 2018.01.18 දින ඔබතුමළ 

කලත කයොමුකරන ලිපිය වම්බන්ධලයි ” යන හිසන් යුතුල උක්ත කරුණට අදළ පිළිතුරු ලකයන් 

අිංක pre/2018/n/007404 යටකත් 2018.02.20 දින ලිපිය මඟින් ඉදිරි කටයුතු බවහනළහිර ඳෂළත් 

වභළකේ ප්රrධළන කල්කම් කලත කයොමුකර ඇති බලට දෆන්වු නමුත් ඳෂළත් වභළකලන් විමසීකම්දී 

වළර්ථක පිළිතුරු කනොෆබුණු අතර කම් දක්ලළ එම මළර්ගය කකොන්ක්රීතේ කර ගෆනීමට කනොශෆකිවී ඇති 

බෆවින් කමම මළර්ගය කකොන්ක්රීතේ කරගෆනීම වශළ අලහයත කටයුතු වවළ කදන කව ඉල්මින් 

කයොමුකරන දුල ජනළධිඳති කල්කම් කළර්යළය විසන් සීතළලක ප්රළතකද්ශීය වභළල කලත කයොමුකරන 

ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කම් වශළ කකොවහගම තළක්ණ නිෂධළරී ලළර්තළලක් බළගෆනීම 

සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

13. කකොවහගම, කරගල්, අිංක 61/1/3 හි ඳදිිංචි එච්.සී.එම්. කශයියන්තුඩුල මශත්මිය විසන් “අයළකල් යන 

කඳෝනි වත්ලයින්කගන් ලන හිරිශෆරයන් වම්බන්ධලයි. ” යන හිසන් යුතුල 2019.06.24 දිනෆතිල ලග, 

කඩුකගොඩ දකුණ ඳදිිංචි චමින්ද විකජ්රත්න (තෆඳෆල් චමින්ද) යන අයට අයත් කඳෝනි වතුන් 

සේකදකනකු අයළකල් අතශෆර දමළ තිබීම නිවළ එම වතුන්කගන් තමළට විවිධ ශළනි සදුලන බෆවින් 

ඳරීක්ළ කර බළ සුදුසු විවඳුමක් බළකදන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල 

කළරක වභළල, කම් වම්බන්ධකයන් නිහචිත කළසීමළලක් බළදී වතුන් අල්ළ ගෆනීමට කටයුතු කරන 

කව ලග, කඩුකගොඩ දකුණ ඳදිිංචි චමින්ද විකජ්රත්න (තෆඳෆල් චමින්ද) මශතළ කලත දන්ලළ යෆවීම 

සුදුසු බලට තීරණය කරන දි. 

 

14. ශිංලෆල්, තුන්නළන, මශකන්ද, කනො. 141/බී 2 හි ඳදිිංචි ඩී.පී. මළනී මශත්මිය විසන් “ඳරිවරය 

ආරක්ළ කර ජන ජීවිතය සුරක්ෂිත කර ගෆනීම උකදවළ තුන්නළන මශකන්ද ශිංලෆල් ලත්ත 69 කන්ද 

ප්ර්කද්ලළසීන් ඔබතුමළකගන් කරන කළරුණික ඉල්ලීමයි. ” යන හිසන් යුතුල 2019.06.06 දිනෆතිල 

කකොෂඹ දිවහත්රිදක්කකය් සීතළලක ප්රළාළකද්ශීය කල්කම් බ ප්ර”කද්කය් අිංක 444 තුන්නළන නෆකගනහිර 

කොේ අිංක 22 කයෝජිත චළමර පුබුදු අකබ්කවේකර නෆමෆත්තළ විසන් ඳරිවර අධිකළරිය, භූ විද්යළා් ශළ 

ඳතල් කළර්යළිංය, ජ වම්ඳළදන මණ්ඩය, කඳොලිවහ වහථළනය යන ආයතනලලින් අදළ බඳත්ර1 

බළකගන ඇති නමුත් සීතළලක ප්රළජකද්ශීය වභළකේ කලෂ බඳත්ර්ය බළකගන කනොමෆති අතර 

ප්රළකාකද්ශීය වභළල ශෆර කලනත් කිසඳු ආයතනයකින් කමම බඳත්ර ය නිකුත් කිරිකම්දී කිසඳු පර්ණ 

ඳරීක්ණයකින් කතොරල ගම්ලළසීන් කනොදෆනුලත්ල බඳත්රන නිකුත් කර ඇති බෆවින් කමම ගල් කකොරිය 

නලතළලීමට ක්රිතයළකරන කව ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය කළරක වභළකේ දෆනගෆනීම වශළ 

ඉදිරිඳත් කරන දි. 
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15. කකොවහගම කඳොලිවහ වහථළනකය් වහථළනළධිඳති විසන් “කඳොලිතින් කර්මළන්ත ළළකේ කකොන්කද්ස කඩ 

කිරීමක් පිළිබල කරන ද ඳෆමිණිල්ක් වම්බන්ධල ” යන හිසන් යුතුල 2019.06.06 දිනෆතිල කනො. 

262/8, කකොවහගම විකල්ජ්, කකොවහගම ලිපිනකය් ඳදිිංචි කක්.එම්. නිමල් විකජ්රත්න යන අය විසන් CIB 

I  128/148 යටකත් කකොවහගම විකල්ජ්, කකොවහගම ලිපිනකය් ඳලත්ලළකගන යනු බන කජ්.එවහ. 

කඳොලිතින් ආයතනකය් අයිතිකරු ලන ජී.කජ්. විකජ්සිංශ යන අය සීතළලක ප්රළනකද්ශීය වභළල, මධ්යතම 

ඳරිවර අධිකළරිකය් වශ ආදළයම් ඳරිඳළන නිධළරී විසන් බළදී ඇති කකොන්කද්ස කඩකර ඇති බලට 

2019.05.22 දින දී ඳෆමිණිලි කර ඇති බෆවින් නිස ඳරීක්ණයක් ඳලත්ලළ මධ්යළම ඳරිවර අධිකළරිය 

කලත දෆනුම්දී නිස උඳකදවහ බළකගන කකොන්කද්ස කඩකරන අයට විරුද්ධල නීතිමය පියලර ගන්නළ 

කව දක්ලමින් කයොමුකරන ද ලිපිය වශ කකොවහගම උඳ කළර්යළකය් ආදළයම් ඳරීක්ක මශතළ 

විසන් කකොවහගම විකල්ජ්, කකොවහගම ලිපිනකය් කදොන් ජයන්ත විකජ්සිංශ යන අය විසන් ඳලත්ලළකගන 

යනු බන ඉලතන කඳොලිතින් ප්රඳතිච්ක්රීකාොයකරණය කර නෆලත කඳොලිතින් නිහඳළදනය කිරීකම් 

කර්මළන්තළළල ඳලත්ලළලීමට 2019 ලර්යට කලෂ බඳත්ර  අයදුම්ඳත්ර්ය ඉදිරිඳත් කර ඇති අතර 

කවෞඛ්යන වලද්යළ නිෂධළරී මශජන කවෞඛ්කය ඳරීක්ක අදළ නිර්කද් ඳරිවර කමිටු වළමළජික ක්කේත්රි 

ඳරීක්ළලකින් ඳසු බඳත්රට බළදීමට තීරණයක් ගෆනීමට නිර්කද් බළදී ඇති බෆවින් ගත යුතු ඉදිරි 

පියලර වම්බන්ධකයන් කයොමුකරන ද ලිපි ය වකළ බෆල කළරක වභළල, කම් වම්බන්ධකයන් 

2019.07.02 දින වහථළනීය ඳරීක්ණයක් ඳෆලෆත්වීමට තීරණය කරන දි. 

 

16. ලග, කනළුලත්තුඩුල ඳදිිංචි එල්.පී. විකජ්තුිංග මශතළ විසන් “ප්රළ0කද්ශීය වභළ නිකයෝග කනොතකළ කටයුතු 

කිරීම.” යන හිසන් යුතුල 2019.06.24 දිනෆතිල අිංක 440 කනළුලත්තුඩුල ේරළාහම කවේලළ ලවකම් 

රත්මල්ගශලත්ත වශ ඉඩකම් ඳශෂ ශිංලෆල් ඳදිිංචි ඔල්ගළ අතුකකෝර යන අය විසන් ඳලත්ලළකගන 

යන කුකුළු කගොවිඳ වශළ ේයළිංජ ලිපි කල්ඛන ශළ මෆනුම් සදුකර නීතිවිකරෝධීල ඳලත්ලළකගන යන 

කුකුළු කගොවිඳ කශේතුකලන් ප්රිංකද්ලළසීන්ට කවෞඛ්යමමය ශළ ඳළරිවරික ගෆටළු රළශීයකට මුහුණදීමට 

සදුවී ඇති බෆවින් කම් වම්බන්ධකයන් දෆඩි උනන්දුල ශළ අලධළනය කයොමුකර ලෂක්ලළ කදන කව 

ඉල්මින් කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කමම කුකුළු කගොවිඳ වශළ සීතළලක 

ප්රළමකද්ශීය වභළල මඟින් කලෂ බඳත්රභය ශළ මධ්යමම ඳරිවර අධිකළරිකයන් ගතයුතු බඳත්රද බළකගන 

කනොමෆතිල නීතිවිකරෝධීල ඳලත්ලළකගන යන බෆවින් කම් වම්බන්ධකයන් නීතිමය කටයුතු කිරීමට 

කළරක වභළල තීරණය කරන දි. 

 

17. 2019.05.28 දින ඳෆලති කළරක වභළකේ තීරණ අිංක 01 – (13) යටකත් දෆක්කලන ලිපියට අදළල 

නෆලත නිරිකඳො, න්ත දින මළලත පීඩළලට ඳත් පිරිව විසන් 2019.06.21 දිනෆතිල කයොමුකරන 

ද ලිපිය වම්බන්ධකයන් ශිංලෆල් මශජන කවෞඛ්යන ඳරීක්ක විසන් අදළ වහථළනය ඳරීක්ළ කර 

බළ අලහයි ක්රිාහයළමළර්ග ගන්නළ කව කඳරදී උඳකදවහ බළදී කම් ලනවිට නිලෆරදි කර ඇති බලට 

කළරක වභළල දෆනුලත් කෂ බෆවින් අදළ ගෆටළුල විවළ ඇති බලට ලිපි මඟින් දන්ලළ යෆවීමට තීරණය 

කරන දි.  

 

18. ශිංලෆල්, ජයවීරකගොඩ, කවෞභළේයළපුර, කනො. 3/ඒ 183 ඳදිිංචි කරුණළරත්න තුඩුකශේන මශතළ විසන් 

2019.06.25 දිනෆතිල ඔහුකේ ඉඩකම් ලෆස ජය බෆවයළමට කළණු වකවහ කර ඇති නමුත් එය අතරමඟ 

නලතළ ඇති කශයින් ඔහුකේ ඉඩම ඇතුළු සයලුම ඉඩම්ල ලෆස ජය ද ඉඩකම් කකෂලර රැඳී ඳලතින 
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බෆවින් මදුරු කරදරයට ද මුහුණ ඳළ ඇති බෆවින් කවොයළ බළ විවඳුමක් බළකදන කව ඉල්මින් 

කයොමුකරන ද ලිපිය වකළ බෆල කළරක වභළල, කම් වශළ ශිංලෆල් මශජන කවෞඛ්ය ඳරීක්ක 

ලළර්තළලක් බළගෆනීම සුදුසු බලට තීරණය කරන දි.  

 

19. ශිංලෆල් උඳ කළර්යළකය් කවෞඛ්යබ ඳරිඳළක මශතළ විසන් “කනොදිරන කවෂ විකිණීම පිළිබ මි 

ගණන් වම්බන්ධලයි” යන හිසන් යුතුල 2019.06.24 දිනෆතිල සීතළලක ප්රළණකද්ශීය වභළ බප්රදකද්කය් 

දිනඳතළ පිරිසදු කිරීකම්දී එකතු ලන කනොදිරන කවෂ ශිංලෆල් ලෆඩඒකකය තුෂ ලර්ගකර විකිණීම 

සදුකරන අතර එම ද්රරලයයන් 1kg ක් ඳශත මි ගණන් යටකත් විකුණනු බන බල දක්ලමින් ඉදිරිඳත් 

කරන ද ලිපිය කළරක වභළකේ දෆනගෆනීම වශළ ඉදිරිඳත් කෂ අතර කමම මි ගණන් ලට ලඩළ 

ලෆඩි මි ගණන් යටකත් මිදී ගෆනීමට ශෆකි ආයතනයක් තිකබ්නම් ඒ බල දන්ලන කවට කළරක 

වභළල දෆනුලත් කරන දි.  

 

i. ටින් කබකක්ක/තශඩු  - රු. 25.00  

ii. කඩදළස (මිහර )   - රු. 09.00  

iii. කළඩ්කබෝඩ්   - රු. 10.00  

iv. ප්ළවහටික්   - රු. 45.00 – 35.00 

v. සුදු වීදුරු   - රු. 8.25  

vi. ඳළට වීදුරු (කකොෂ/රතු)  - රු. 3.00  

vii. කඳොල් කටු   - රු. 10.00  

viii. කඳේ කබෝතල්    - රු. 25.00    

  

20. 1)  කවෞඛ්යු වලද්ය  නිධළරි ශිංලෆල් විසන් 2019 මෆයි මව ශිංලෆල් කවෞඛ්ය වලද්යි නිධළරි 

කකොේඨළවකය් කඩිංගු මර්දනය වම්බන්ධකයන් වු ඳශත වදශන් ලළර්තළල ගරු කළරක වභළඳතිතුමළ 

විසන් සයළුකදනළකේ දෆන ගෆනීම වශළ කියලළ ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 

 නිලළව ඳරික්ළ කිරිම පිළිබද ලළර්තළල  

 

මළවය තුෂ ලළර්තළ වු කඩිංගු කරෝගීන් විංඛ්යළාළල   16 

ඳරීක්ළ කරන ද ඳරිහරිං විංඛ්යළයල    2 803 

කවොයළගත් මදුරුලන් කබෝලන වහථළන වහිත ඳරිහර  විංඛ්යළ8ල          996 

කවොයළගත් මදුරු කීටයන් වහිත ඳරිහර  විංඛ්යළරල    36 

එම අලවහථළකේදීම නිලෆරදි කෂ විංඛ්යළ ල    718 

නිකුත් කෂ නිකේදන ගණන       255 

නඩු ඳෆලර ගණන      19 

දඩ මුද           රු. 38,000 /- 

ධූමළයනය කෂ විංඛ්යළ ල      10 
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2) ඳළදුක්ක කවෞඛ්යිං වලද්යි නිධළරි විසන් කයොමු කරන ද 2019 මෆයි මව ඳළදුක්ක කවෞඛ්ය  

වලද්යන නිධළරි කකොේඨළවකය් කඩිංගු මර්ධනය වම්බන්ධකයන් වු ඳශත වදශන් ලළර්තළල ගරු 

කළරක වභළඳතිතුමළ විසන් සයළුකදනළකේ දෆන ගෆනීම වදශළ කියලළ ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 

මළවය තුෂ ලළර්තළ වු කඩිංගු කරෝගීන් විංඛ්යළ ල   12 

ඳරීක්ළ කරන ද ඳරිහරිං විංඛ්යළයල    3851 

කවොයළගත් මදුරුලන් කබෝලන වහථළන වහිත ඳරිහරග විංඛ්යළකල          975 

කවොයළගත් මදුරු කීටයන් වහිත ඳරිහර  විංඛ්යළරල    211 

එම අලවහථළකේදීම නිලෆරදි කෂ විංඛ්යළ ල    948 

නිකුත් කෂ නිකේදන ගණන       23 

නඩු ඳෆලර ගණන      04 

දඩ මුද            රු. 8000/- 

ධූමළයනය කෂ විංඛ්යළ ල      13 

 

12. සීතළලක ප්රළාහකද්ශීය වභළකේ දිරන කවෂ ප්ර8තිචක්රී යකරණ ේයළවඳෘතිය මඟින් 2019 මෆයි මව 

ප්රළතිචක්රීාහයකරණය කරන ද කවෂ ප්ර මළණය පිළිබල ලළර්තළල ඉදිරිඳත් කරන දි. 

 

අනු 
අිංක 

විවහතරය ප්ර්මළණය 

01 ප්ර්තිචක්රී යකරණය වශළ රැකගන ආ දිරන කවෂ ප්ර මළණය කිකෝ 81630 

02 නිහඳළදනය කෂ කකොම්කඳෝවහේ ප්රගමළණය කි.කෝ. 6390 

03 අකවි කෂ ප්ර මළණය කි.කෝ. 4620 

04 ඉතිරි කකොම්කඳෝවහේ ප්රරමළණය කි.කෝ. 1770 

05 අකවි කිරීකමන් ද ආදළයම රු. රු. 92,400/- 

 

සීතළලක ප්රළකාකද්ශීය වභළකේ කනොදිරන කවෂ ප්ර තිචක්රී.යකරණ ේයළදඳෘතිය මඟින් 2019 මෆයි මව 

ප්රළතිචක්රීයකරණය කරන ද කවෂ ප්රිමළණය පිළිබල ලළර්තළල ඉදිරිඳත් කරන දි. 

 

අනු 
අිංක 

විවහතරය ප්ර්මළණය 

01 කඩදළස/කළඩ්කබෝඩ් කි.කෝ. 2636 

02 කඳොලිතින්/ප්ළවහටික් කි.කෝ. 14266 

03 වීදුරු   කි.කෝ. 3207 

04 යකඩ ශළ කලනත් කෝශ කි.කෝ. - 

05 ටින් කබකක්ක කි.කෝ 294 

06 බියර් ටින් කි.කෝ. 81 

07 කඳේ කබෝතල් කි.කෝ 729 

08 කඳොල් කටු කි.කෝ 193 
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09 විදුලි උඳකරණ කි.කෝ. - 

10 CFL  බල්බ් කි.කෝ - 

11 කගෝනි උර කි.කෝ. - 

12 
අධික උහණත්ලකයන් පිළිවහසීම වදශළ පුත්තමට රැකගන ගිය 

කනොදිරන කවෂ ප්රනමළණය කි.කෝ. 
12620 

 මුළු එකතුල 34029 

13 

අකවි කිරීකමන් බළගත් ආදළයම රු. 

රු. 100,713/- 

ප්ළවහටික් 580kg x 35 = 20,300/- 

අබිලි ප්ළවහටික් 140kg x 10 = 1400/- 

තශඩු 430kg x 10 = 4300/- 

සුදු වීදුරු 8155kg x 8.25 = 67,279/- 

රතු වීදුරු 1565kg x 4.75 = 7434/- 

14 
ප්ර තිචක්රී1යකරණ මධ්ය4වහථළනය කලත රැකගන ආ මුළු කනොදිරන 

කවෂ ප්රුමළණය කිකෝ. 
65766 

 

13. ඳළදුක්ක/ශිංලෆල් කවෞඛ්ය9 නිධළරී කළර්යළ මඟින් ඳලත්ලළකගන යනු බන කනොදිරන අඳද්රිේයම 

එකතු කිරීකම් ලෆඩවටශකන් 2019 ලර්කය් ජූලි මළවකය් ක්රිමයළත්මක කිරීමට කයෝජනළ කරන ප්රරකද් 

වශ දිනයන් ඳශත ඳරිදි ඉදිරිඳත් කර ඇති අතර ඒ අනුල ලෆඩවටශන් වළර්ථකල ඉටු කිරීමට අලහය  

පියලර ගන්නළ කවට උඳකදවහ බළකදන දි.  

 

දිනය ආලරණය කරනු බන ේරළදම නිධළරී ලවම් 

2019.07.06   කශකශේන, ලෆලිකන්න, ෂහිරුගම 

2019.07.13 උේගල් 

2019.07.20   මණමකල් ලත්ත, කශටපිටිය, කළුඅේග 

2019.07.27 තුම්කමෝදර 

 

03. සාකච්ඡා සටහන්. 

 

1. කනොදිරන කවෂ එකතු කිරීකම්දී නිකලවහ ලලින් ශෆර ේයළාඳළරික කටයුතු සදුකරනු බන වහථළන ලලින් 

ඉලතන අඳද්රිේයක බළගෆනීකම්දී යම්කිස වළධළරණ මුදක් අයකිරීම වම්බන්ධකයන් වළකච්ඡළ කරන 

දි.  

 

2. ශිංලෆල්, ඳශත්ගම ප්රැකද්කය් කඩිංගු කරෝග ේයළකප්තිය ලෆඩි වී කරෝගීන් 06 කදකනකු ඳමණ සටින 

බලට ලළර්තළ වී ඇති බෆවින් ඳරීක්ළ කර බළ ධූමළයන කටයුතු සදුකිරීම මඟින් කශෝ ඳළනය කරන 

කව ගරු වභළඳතිතුමළ විසන් මශජන කවෞඛ්යක ඳරීක්ක මශතුන් දෆනුලත් කෂ අතර ඳසුගිය වති 04 

තුෂ වතියකට එක් දිනක් ලකයන් ශිංලෆල්, ඳශත්ගම ප්රනකද්කය් ධූමළයන කටයුතු සදුකෂ බලට 

මශජන කවෞඛ්ය  ඳරීක්ක මශතළ කළරක වභළල දෆනුලත් කරන දි.  
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3. සීතළලක ප්රළරකද්ශීය වභළල මඟින් මළසකල ඳලත්ලනු බන කළරක වභළ රැවහවීම් වශළ ඳළදුක්ක 

කවෞඛ්යව වලද්යර නිධළරී කළර්යළකය් නිෂධළරීන් වශභළගී කනොවීම කශේතුකලන් බ ප්රටකද්කය් 

ඳලතින ගෆටළු පිළිබල වළකච්ඡළ කිරීමට කනොශෆකිවී ඇති බෆවින් මවකට එක් දිනයක් ඳලත්ලන 

කමම කළරක වභළ රැවහවීම් වශළ නිෂධළරීන් වශභළගී කරවීමට කටයුතු කරන කව ඳළදුක්ක කවෞඛ්යන 

වලද්යළ නිෂධළරී කලත දෆන්වීමට තීරණය කරන දි. 

 

4. කකොවහගම කඳොෂ භූමිකයහි මළර්ගය කදඳව කඳො දිනයන්හිදි  ඳමණක් කරදි කඩ ඳලත්ලළකගන යළමට 

අලහයළ අනුමෆතිය එම කඩ හිමියන් වශළ ඳමණක් ලිඛිතල බළදීමට තීරණය කරන දි.  

 

5. ඳළදුක්ක නගර අිංකරණය වශළ 2019.06.30 දින හරතමදළනයක් ඳෆලෆත්වීමට කටයුතු කයොදළ ඇති 

බෆවින් ඒ වශළ සීතළලක ප්රළණකද්ශීය වභළකේ වශකයෝගය බළකදන කව ඳළදුක්ක කඳොලිවහ වහථළනකය් 

නිෂධළරී මශතළ කරන ද ඉල්ලීමක් කෂ අතර ඒ වශළ වශකයෝගය දෆක්වීමට කළරක වභළල තිරණය 

කරන දි. 

 

6. සීතළලක බප්රඉකද්කය් මළර්ගය කදඳව දමළ ඇති ප්ළවහටික් කඳොලිතින් ලෆනි අඳද්ර ේකයො එකතු කිරීකම් 

හර මදළන ලෆඩවටශනක් විංවිධළනය කර ඇති බෆවින් ඒ වශළ සීතළලක ප්රළාහකද්ශීය වභළකේ ලළශනයක් 

බළකදන කව ගරු ප්රළාෆකද්ශීය වභළ මන්ත්රී  වනී කශක්ටර් පීරිවහ මෆතිතුමළ කරන ද ඉල්ලීමට අදළල 

හරදමදළනය ඳෆලෆත්කලන දිනය දෆනුම්දීකමන් අනතුරුල ඉල්ලීම ඉටු කිරීමට කළරක වභළල තීරණය 

කරන දි. 
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